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1. JAARREKENING
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Stichting Buurderij De Wilde Haan
1.1 Balans per 31 december 2013
(Na resultaatbestemming)
31 december 2013
€
€

31 december 2012
€
€

[1]

166.485

129.741

[2]
[3]

57.114
1.501

24.165
21.927

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

Totaal activazijde

58.615

46.092

225.100

175.833

PASSIVA

31 december 2013
€
€

31 december 2012
€
€

Eigen vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen [4]

166.778

79.084
166.778

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

[5]

58.322

96.749

225.100

Totaal passivazijde
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79.084

175.833

Stichting Buurderij De Wilde Haan
1.2 Resultatenrekening over 2013
2013
€
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(exclusief DBC-B-segment; inclusief
Wmo-huishoudelijke hulp)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

2012
€

€

€

[6]
[7]

624.159
28.603

469.081
2.108
652.762

[8]
[9]
[10]

258.212
10.245
292.702

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
[11]
Som der financiële baten en lasten

115.711
8.758
266.694
561.159

391.163

91.603

80.026

-3.910

Resultaat

471.189

-2.536
-3.910

-2.536

87.693

77.490

Bestemming resultaat:

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Overige reserve

87.693

77.490
87.693
87.693
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77.490
77.490

Stichting Buurderij De Wilde Haan
1.3 Kasstroomoverzicht over 2013
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2013
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

2012
€

€

91.603
10.245

80.026
8.758

10.245
Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

Rentelasten en soortgelijke kosten

-24.165

-67.897

91.780
-100.846
1.002

-3.910

67.615
156.399
-2.536

-3.910
-2.908

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen middels sponsoring
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

8.758

-32.949

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€

-66.889
19.900

-2.536
153.863

-301.539
163.040
-46.989

-138.499

Mutatie geldmiddelen

-49.897

15.364

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

16.959
-49.897
-32.938

1.594
15.364
16.958
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ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante
stellige uitspraken van de Richtlijnen voo de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de
jaarverslaggeving.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Buurderij De Wilde Haan, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:
- huisvesten en begeleiden van cliënten met een autisme spectrum stoornis.
- activiteiten, zoals exploiteren van winkeltje, theehuis en biologische tuinderij ter ondersteuning van de
begeleidingsactiviteit.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Balloo 94 te BALLOO.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 7 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.
In het jaar 2012 waren dit 3 werknemers.
Continuïteit van de activiteiten

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de zorginstelling krachtens een financiële lease-overeenkomst het
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.
Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

3%
10-20 %
20 %
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten
(derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord
indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet
nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract
besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet
wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
resultatenrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële
instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening,
maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract,
worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de zorginstelling. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanner het
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wij kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverkening op de balansdatum is verricht betrouwbaar
kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden
gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden
systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin
de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden
systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een
krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen
waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het
hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als
gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn
gebracht op investeringen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Stichting Buurderij De Wilde Haan te BALLOO
1.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
31-12-2013
€
Materiële vaste activa [1]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

31-12-2012
€

153.750
11.155
1.580
166.485

116.833
9.748
3.160
129.741

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Bedrijfsgebouwen en
-terreinen
€

Inventaris en
automatiserin
g
€

Vervoermiddel
en

Totaal 2013

€

€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

121.243
-4.410
116.833

12.982
-3.234
9.748

8.090
-4.930
3.160

142.315
-12.574
129.741

Investeringen
Desinvesteringen middels sponsoring
Afschrijvingen
Mutaties 2013

61.886
-19.900
-5.069
36.917

5.003
-3.596
1.407

-1.580
-1.580

66.889
-19.900
-10.245
36.744

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

163.229
-9.479
153.750

17.985
-6.830
11.155

8.090
-6.510
1.580

189.304
-22.819
166.485

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2013
€
Overige vorderingen [2]
Handelsdebiteuren

57.114

31-12-2013
€
Liquide middelen [3]
Rekening courant bank
Kas

527
974
1.501

Voor de rekening courant gelden de volgende zekerheden:
- pandrecht op inventarissen en vorderingen.
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31-12-2012
€
24.165

31-12-2012
€
21.227
700
21.927

Stichting Buurderij De Wilde Haan te BALLOO
1.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2013
€

31-12-2012
€

Eigen vermogen

166.778

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

79.084

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen [4]
Het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen is als volgt verdeeld:
Stand per
01-01-2013
€
Overige reserve

79.085

Resultaatbestemming
€
87.693

Overige
mutaties
€

Stand per
31-12-2013
€
-

166.778

KORTLOPENDE SCHULDEN
OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2013
€
Overige kortlopende schulden [5]
Schuld aan kredietinstellingen
Handelscrediteuren
Te betalen personeelskosten
Schulden aan participanten en maatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

34.439
4.362
6.305
561
9.217
3.438
58.322

31-12-2013
€
Schulden aan kredietinstellingen
Rekening-courant bank

34.439

31-12-2013
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

4.362
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31-12-2012
€
4.969
6.343
5.822
21.180
43.061
15.374
96.749

31-12-2012
€
4.969

31-12-2012
€
6.343

Stichting Buurderij De Wilde Haan te BALLOO
1.4 Toelichting op de balans
31-12-2013
€
Te betalen personeelskosten
Te betalen netto loon
Reservering vakantiegeld

6.305
6.305

31-12-2013
€
Rekening-courant
Rekening-courant fam.De Wilde - De Haan

561

31-12-2013
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies pensioen

6.351
2.866
9.217

31-12-2013
€
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

3.438
3.438

31-12-2012
€
136
5.686
5.822

31-12-2012
€
21.180

31-12-2012
€
29.396
13.665
43.061

31-12-2012
€
12.000
3.374
15.374

Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De zorginstelling heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Balloo. De
huurverplichting bedraagt € 117.600 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31-12-2026.
Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de
balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang
van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij
van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt
tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van
de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
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Stichting Buurderij De Wilde Haan te BALLOO
1.4 Toelichting op de balans
Kredietrisico
De vorderingen betreffen diverse individuele debiteuren. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt
nihil.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Stichting Buurderij De Wilde Haan te BALLOO
1.5 Toelichting op de resultatenrekening
2013
€
Opbrengsten [6]
Opbrengst Bewoners (PGB)
Opbrengst Kost en Inwoning
Opbrengst Trainees

Overige bedrijfsopbrengsten [7]
Omzet winkeltje
Omzet restaurant
Vergoeding voor verhuur onroerend goed
Sponsorbijdragen
Overige bedrijfsopbrengsten 5

Personeelskosten [8]
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

2012
€

433.312
34.341
156.506
624.159

346.484
32.693
89.904
469.081

3.104
10.001
460
3.072
11.966
28.603

328
3.188
62
-1.470
2.108

184.957
26.560
13.916
32.779
258.212
258.212

86.113
7.508
6.672
15.418
115.711
115.711

10.245

8.758

49.918
49.853
46
69.935
122.950
292.702

23.876
38.862
415
83.554
119.987
266.694

3.910

2.536

Afschrijvingen [9]

Overige afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten [10]
Onderhoud en energiekosten
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Algemene kosten
Huur en leasing

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [11]
Bankkosten en provisie
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Stichting Buurderij De Wilde Haan
1.5 Toelichting op de resultatenrekening
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eenhoofdig
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:
Naam

drs. A. de Haan

1. Vanaf welke datum is de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?

01.01.2012

2. Maakt de persoon op dit moment nog
steeds deel uit van het bestuur?
3. Tot welke datum was de persoon als
bestuurder werkzaam in uw organisatie?

Ja

4. Is deze gewezen bestuurder
sindsdien nog in dienst van uw
organisatie?
5. Wat is de aard van de
(arbeids)overeenkomst?
6. Welke salarisregeling is toegepast?
7. Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
8. Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste
toelagen)
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande
jaren
9. Wat is de totale som van de
eventuele vergoedingen in natura (o.a.
huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen,
etc.)?
10. Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoedingen
11. Werkgeversbijdrage sociale
verzekeringspremies
12. Voorzieningen ten behoeve van
beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale
uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
13. Winstdelingen en bonusbetalingen
14. Uitkeringen in verband met
beëindiging van het dienstverband

nvt

nvt

vast
NVZD
1
52.422

0
0
0

0
8.520
5.145

0
0
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Stichting Buurderij De Wilde Haan
1.5 Toelichting op de resultatenrekening
15. Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl.
8a en b)

66.087

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is nihil.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
drs. A. de Haan
1. Functionaris (functienaam)
2. In dienst vanaf (datum)
3. In dienst tot (datum)
4. Deeltijdfactor (percentage)
5. Bruto-inkomen (incl. salaris,
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en
andere vaste toelagen)
6. Winstdelingen en bonusbetalingen
7. Totaal beloning (5 en 6)
8. Werkgeversbijdrage sociale lasten
9. Bruto-onkostenvergoeding (vast en
variabel)
10. Voorzieningen ten behoeve van
beloningen betaalbaar op termijn
11. Uitkeringen beëindiging
dienstverband
Totaal bezoldiging in kader van de WNT
(7 t/m 11)

directeur
01.01.2012
nvt
1,0%

52.422
52.422
8.520
5.145

66.087

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
BALLOO, 17 april 2014
Stichting Buurderij De Wilde Haan
Namens de directie
w.g.
drs. A. de Haan

Namens de Raad van Toezicht
w.g.
drs. F.J.F. Haas RA RC

w.g.
H. Kamphuijs
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2. OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Buurderij De Wilde Haan te BALLOO
2. Overige gegevens
2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van toezicht van Stichting Buurderij De Wilde Haan heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de
vergadering van 17 april 2014.

2.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Geen

2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in hoofdstuk 1.2.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
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